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Terug naar de Bac-ermat II 
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aanvulling 11 januari 2020 

 

 
§ 1. Inleiding 
Na mijn eerste bijdrage op de Yahoo-nieuwsgroep van de Nederlandse Adel (nr.13050) van 
30 december 2014 waarin ik de Tilburgse familie Bac in het begin van de 14e eeuw schetste 
en mijn bijdrage (nr.13060) van 18 januari 2015 over het Bossche geslacht Dicbier (Luding) is 
de tijd aangebroken om een nieuwe poging te ondernemen om de 13e en eind 12e eeuwse 
Bac naamdragers thuis te brengen in een beargumenteerde genealogie. Op internet vallen al 
diverse pogingen te vernemen, meestal met de wens om een verbinding te leggen met  de 
geslachten Berthout en Van Tilburg, een gedachtegang waar ook ik in het verleden al 
rekening mee hield in een eerdere reconstructie. Met het voortschrijden van de tijd en 
momenten van intensief onderzoek is onze kennis inzake het Tilburgse geslacht gestaag 
toegenomen, echter niet in die zin dat er veel nieuws aan toe te voegen viel. Het is echter 
mogelijk om met een kritische evaluatie het reeds bekende te toetsen op hun 
informatiewaarde om zo te komen tot een genealogisch plaatje dat beargumenteer baar en 
aanvaardbaar is. Vooraf moet echter opgemerkt worden dat de reconstructie net zoals vele 
andere in deze periode niet zonder de nodige veronderstellingen kan worden uitgevoerd. 
Maar zolang de aannames logisch en beredeneer baar zijn zullen ze te verkiezen zijn boven 
wishful thinking op een te zwakke onderbouwing. Desalniettemin blijft de volgende bijdrage 
een reconstructie op basis van de nu bekende gegevens en eenieder die deze gegevens 
overneemt dient zich bewust te zijn dat de geschetste stamboom geen zekere afstamming 
bied. 
 
 
§ 2. Kapstok 
Met behulp van enkele vermeldingen uit de periode 1234-1248 valt een stukje stamboom te 
construeren met betrekking tot de eerste helft van de 13e eeuw. In 1234 zien we een 
Walterus Bac miles als voorlaatste getuige wanneer Arnold, heer van Wezemaal het 
toegeëigende visrecht te Westerloo op de rivier de Nete restitueert aan de abdij Tongerloo 
(zie Erens dl.I nr.117). Tien jaar later, op 27 mei 1244 doen Walterus miles dictus Bak (ridder 
Walter genaamd Bac) en zijn zoon Walter en dochter Gertrude mede namens de andere 
erfgenamen afstand van het gebruiksrecht op de tienden van de Belgische parochie Olen 
(iets ten noorden van Tongerlo en Westerlo)(zie Erens dl.I, nr.130). De eigenaar van die tiend 
was het Utrechtse kapittel van Sint Salvator die het eerder aan ridder Walter had verpacht. 
In 1244 verkocht Sint Salvator hun veraf gelegen bezit aan de abdij Tongerloo  die in het 
nabije Westerlo was gevestigd. Uit deze oorkonde valt te concluderen dat ridder Walter op 
dat moment waarschijnlijk al weduwnaar was en bij deze handeling vergezeld werd door zijn 
oudste en meerderjarige kinderen. Er is ook sprake van andere erfgenamen zodat dit 
ongetwijfeld zal slaan op de nog minderjarige kinderen.  
 
Oudste zoon Walter zal ten tijde van deze handeling derhalve minimaal 14 jaar en dochter 
Gertrude minimaal 12 jaar zijn geweest. Dit leeftijdsverschil tussen jongens en meisjes oogt 
vreemd maar weerspiegeld de toenmalige en huidige kennis inzake het verschil in de 
cognitieve ontwikkeling van jongens en meisjes. Het hint ook naar het verschil in 
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volwassenheid. De minimale huwelijkse leeftijd naar middeleeuws Canoniek recht voor 
meisjes lag op 12 jaar (in die gevallen waar de pubertijd al was ingetreden) en voor jongens 
op 14 jaar. We kunnen aan zoon Walter daardoor een geboortejaar van minimaal 1230 
toekennen en aan Gertrude een geboortejaar van minimaal 1232. Omdat meisjes gemiddeld 
gezien op hun vijftiende de procreatieve leeftijd bereiken zien we in de Middeleeuwen dat 
de adellijke meisjes tussen hun twaalfde (uitzonderlijk) en vijftiende leeftijdsjaar 
uitgehuwelijkt werden. In 1244 zien we dochter Gertrude evenwel nog ongehuwd zodat we 
mogen opperen dat ze tussen de 12 en 15 zal zijn geweest. Het huwelijk van ridder Walter 
zullen we dus midden tot uiterlijk eind van de jaren twintig (uiterlijk dus 1229) dienen te 
dateren.  
 
 
§ 3. Broer Arnold 
Op 6 april 1248 zien we voor schout en schepen van Den Bosch Arnoldus filius Walteri Bac de 
Nole (lees Olen) afstand doen van zijn rechten op de tiend gelegen in de parochie 
Oestilborgh (= tegenwoordig Oisterwijk) die eerder al door zijn ouders Walter Bac en 
Gertrudis waren verkocht aan de St. Gertrudisabdij te Leuven (ONB dl.I, nr.226). Met de 
wetenschap dat we in 1244 een ridder Walter Bac hebben rondlopen in het gezelschap van 
een gelijknamige oudste zoon Walter, lijkt het me logisch om in het genoemde ouderpaar 
Walter Bac en Gertrudis een oudere generatie te zien dan de voornoemde ridder. We mogen 
daardoor concluderen dat ridder Walter Bac en Arnold zonen zullen zijn geweest van een 
oudere generatie met naam Walter Bac van Olen en zijn vrouw Gertrudis. Omdat vader 
Walter aangeduid wordt onder de benaming Van Olen een Belgische ministeriaal van hertog 
Hendrik I was, lijkt het daardoor logisch om in moeder Gertrudis de persoon te zien die de 
tiend in de parochie Oisterwijk in hun huwelijk heeft ingebracht. Het is verder mooi te 
constateren dat de tweede generatie, ridder Walter Bac zijn oudste dochter Gertrude 
vernoemd heeft naar zijn eigen moeder. Uitgaande van een huwelijk van ridder Walter 
medio/eind jaren twintig en een volwassen leeftijd van 24 jaar mogen we om te beginnen 
het huwelijk van Walter Bac en Gertrudis op ca. 1201/1205 inschatten. 
 
Verder lijkt het voor de hand liggen dat we het overlijden van Wouter Bac van Olen op een 
onbekend moment vóór 1234 mogen stellen omdat dan zijn gelijknamige ridderzoon al 
actief blijkt. Het overlijden van diens vrouw Gertrudis kan nu op vóór 6 april 1248 gedateerd 
worden. Broer Arnold Bac zien we enkele jaren eerder op 24 juni 1243 als derde getuige bij 
de verkoop door Dirk, heer van Herlaar, van de voogdij over diens hof in het dorp van 
Berlicum (ONB dl.I, nr.198). De eerste getuige was Godfried van Herlaar, de broer van heer 
Dirk, en als tweede getuige zien we een Gerard van Esch. Met de wetenschap dat de heren 
van Herlaar destijds ook (half-)heer waren van Hilvarenbeek mogen we opmerken dat het 
waarschijnlijk geen toeval was dat we bij deze handeling zomaar drie personen uit de sociale 
bovenlaag uit midden Brabant bij elkaar zien zonder dat je een verwantschap mag 
vermoeden.   
 
 
§ 4. Samenvatting I 
Keren we even terug naar de Tilburgse Bac’s dan kunnen we nu met enige mate van 
zekerheid het volgende gezin samenstellen: 
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Walter Bac (van Olen 1248), † vóór 1234. 
X 1201/1205 Gertrudis, vóór 6 april 1248. 
Kinderen: 

1. Wouter Bac, geboren uiterlijk 1205, ridder 1234, vermeld 1234-1244, 
huwde midden/eind jaren ‘20 met  
N.N., † vóór 27 mei 1244.  
Kinderen:  

a. Wouter (vermeld 1244), geboren vóór 27 mei 1230. 
b. Gertrude (vermeld 1244), geboren 1229/1232. 
c. Overige erfgenamen (waarschijnlijk minderjarige kinderen geboren na 27 mei 

1230). 
2. Arnold Bac, vermeld 1243-1248. 

 
 
§ 5. Dicbier 
In mijn Dicbier notitie uit 2015 (Yahoo nieuwsgroep Nederlandse Adel nr.13060) kwam ik tot 
de beredenering dat de Bosche poorter Jan II Dicbier omstreeks 1250/1255 met een 
[Mechtelt] huwde. Als hun kinderen kunnen worden aangemerkt: 1. Jan III Dicbier + voor 
1320, 2. Wouter genaamd Bexken (= Bac), 3. Arnold genaamd Nolleken, 4. Ghiselbert 
genaamd Minturg, 5. Engelbert genaamd Ludinc + voor 1296, 6. N.N. x Ansem van Eerde. De 
benaming Wouter Bexken (=Bac) zien we verder binnen de familie Dicbier ook terug bij een 
zoon van Jan III Dicbier en bij een zoon van Ansem van Eerde. Het was derhalve een 
vernoeming waar waarde aan gehecht werd. De naamcombinatie Wouter Bac zien we verder 
exclusief bij de Tilburgse familie Bac. In deze Bac-familie zien we ook diverse telgen met de 
naam Ghiselbert. De Minturg-bijnaam van voornoemde Ghiselbert Dicbier komt niet uit een 
eigentijdse oorkonde of schepenakte maar uit een ‘corrupte’ tekst van een Bosche 
schepenakte uit 1306, die bewaard gebleven is in een afschrift in een 17e eeuws Cartularium. 
Deze bijnaam lijkt niet goed overlevert omdat van de benaming Minturg geen andere 
vermeldingen bekend zijn. De bijnaam Minturg kan daardoor best in het verleden verkeerd 
gelezen en/of vertaald te zijn.   
 
Zelf heb ik met het idee gespeeld dat  Minturg een verbastering is van het woord Tilburg. Zo 
zou oorspronkelijk Ghiselbert genaamd Minturg wellicht door het leven gegaan kunnen zijn 
als Ghiselbert (van) Tilburg, wat dan weer een extra indicatie is voor een afstamming uit de 
Tilburgse Bac’s. Op basis van het voorgaande lijkt het er dus sterk op dat Jan II Dicbier, + na 
1294, gehuwd was met een meisje Bac uit de welbekende Tilburgse familie. Gezien de 
geschatte huwelijksdatering 1250/1255 kan diens vrouw [Mechtelt] probleemloos een 
jongere dochter zijn geweest van ridder Wouter Bac. Omdat in 1244 deze dochter niet met 
voornaam genoemd wordt onder de overige erfgenamen zal ze in dat jaar nog minderjarig 
zijn geweest, jonger dan 12 jaar dus. Het geboortejaar van [Mechtelt] mogen we derhalve op 
na 1232 dateren. Bij een gemiddelde huwelijkse leeftijd van 15 jaar zou haar huwelijk 
gemakkelijk naar ca.1250 kunnen opschuiven. 
 
De Bossche familie Dicbier hield zich bezig met bierbrouwen. Dat blijkt zowel uit in de begin 
13e eeuw aangenomen familienaam als uit het rond 1300 aangenomen familiewapen met 
drie stuiken. Stuiken oftewel stuikmanden (kegelvormige manden) werden gebruikt in het 
brouwproces. ‘Dikbier’ was de normale kwaliteit bier (het zwaarste en duurste) dat uit de 
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eerste bewerking van de mout werd gebrouwen. Als de gebruikte mout nog een keer of zo 
gebruikt werd kreeg men bier van mindere tot slechte kwaliteit, het zogenaamde 
‘dunnebier’ (goedkoop). Zie: https://bierhistorieleiden.nl/brouwen/ 
 
 
 
 
§ 6. Verwantschap met Heusden 
Op 30 oktober 1270 zien we dat Wenemar, abt van Berne oorkondt dat 32 heren ten 
overstaan van hem op verzoek van Dirk van Heusden verklaard hebben af te zien van 
wraakneming op de burgers van Keulen voor het doden van Jan van Heusden en 
gevangenneming van Dirk van Heusden, hun verwanten, tijdens de door dezen ondernomen 
aanslag op de stad Keulen (OHZ nr. 1535). Onder die 32 verwanten vinden we Wilhelmum 
Dietbier et Johannem fratrem suum en Walterum dictum Baet et fratres suos. Wie bekend is 
met cijnsboeken en tijnsboeken, twee benamingen voor dezelfde registers, weet dat de 
middeleeuwse schrijvers de letters t en c hetzelfde schreven. De namen van de genoemde 
verwanten mogen derhalve ook gelezen worden als Willem Diecbier en broer Jan, en Walter 
genaamd Baec en zijn broers. De benamingen zijn te herkennen als Dicbier en Bac.  In het 
voorgaande is reeds aangehaald dat in de 13e eeuw de Bossche familie Dicbier een 
[Machtelt] Bac als voormoeder hebben gehad.  
 
In de oorkonde uit 1270 zien we zowel Dicbier’en als Bac’s opgevoerd worden onder de Van 
Heusden-verwanten. Uit de volgorde binnen de oorkonde valt niets op te maken. Ze is voor 
zover te beoordelen valt niet gebaseerd op leeftijdsvolgorde. De verwantschap tussen de 
Van Heusdens en hun Bac- en Dicbier-verwanten is onbekend en zou afzonderlijk tot stand 
gekomen kunnen zijn maar dat is echter niet waarschijnlijk omdat de Bossche familie Dicbier 
een geslacht was van ambachtslieden dat zich bezig hield met bierbrouwen. Binnen het 
stedelijk patriciaat namen ze in 1305 evenwel een vooraanstaande positie in. De heren van 
Heusden waren Kleefse ministerialen (12e eeuw) die zich opgewerkt hadden tot edellieden. 
Iedere nieuwe generatie Van Heusden verbeterde haar positie door het sluiten van goede 
huwelijken (Heinsberg, Berthout, Wittgenstein, Kattendijk, Kuyc, Cranendonk en Arkel). De 
stijging op de sociale en maatschappelijke ladder van de Van Heusdens maakte ook dat hun 
dochters gewilde huwelijkspartners werden voor menig ambachtsheer (Brederode, Renesse, 
Heeswijk, Megen, Horne, Saffenberg) en een enkele welgestelde ridder (van den Bosch).  
 
Aangezien de sociale tegenstelling adel-burgerij in de eerste helft van de 13e eeuw te groot 
was lijkt het eenvoudiger om uit te gaan van een huwelijk tussen ridder Walter Bac en een 
meisje Van Heusden. Op deze wijze kan het optreden van zeker vijf Heusdense verwanten 
middels één huwelijk verklaard worden.  
 
 
§ 7. De Heusdense vrouw 
De naam [Mechtelt] voor de vrouw van Jan Dicbier is opmerkelijk aangezien deze voornaam 
ook aantoonbaar is binnen de heren van Heusden. In 2011 heb ik me even bezig gehouden 
met ridder Arnold van Heusden en zijn vrouw Machteld van Heinsberg. Zie link: 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/conversations/messages/11021 

https://bierhistorieleiden.nl/brouwen/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/conversations/messages/11021
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In dit bericht beargumenteerde ik het huwelijksjaar van beide echtelieden en plaatste het op 
ca.1213. Een als oudste kind geboren dochter zou gemakkelijk in 1228/1229 huwbaar 
kunnen zijn geweest. In het voorgaande gaf ik aan ridder Walter Bac een huwelijk schatting 
midden/eind jaren ’20. Oudste zoon Walter is uiterlijk geboren begin 1230 zodat hij, 
uitgaande van die schatting, in 1229 zal zijn verwekt. De jongere dochter [Mechtelt] is dan 
mooi vernoemd naar haar moederlijke grootmoeder. Het is een aanlokkelijke gedachte om 
in de vrouw van ridder Walter Bac de oudste dochter van Arnold II van Heusden en Machteld 
van Heinsberg te zien.  
 
Gezien mijn opmerkingen in de vorige paragraaf is dit evenwel niet waarschijnlijk. Walter 
Bac was weliswaar een ridder met goederen maar hij was géén heer van een heerlijkheid of 
de oudste vertegenwoordiger van een ebenbürtige adelsfamilie. Het is derhalve niet 
waarschijnlijk dat hij de oudste Van Heusden-dochter had kunnen verschalken. Andere 
heren kwamen daar eerder voor in aanmerking (b.v. Renesse, Heeswijk, Megen).  
 
Binnen de heren van Heusden hebben we ook nog een zijtak van de heren van Drongelen 
afstammend van Robbert, een jongere broer van heer Jan I van Heusden. De naam Robbert 
komt evenwel niet voor in het nageslacht van ridder Walter Bac en zijn Heusdense gade.  
Een andere optie is Jan van Heusden een andere zoon van heer Jan I. Van hem is evenwel 
geen nageslacht bekend en als jongere broer van Arnold II (die omstreeks 1213 huwde) mag 
je chronologisch gezien je sterk afvragen of hij wel een uiterlijk 1229 huwende geslachtrijpe 
dochter zou kunnen hebben gehad.  
 
Dan blijft over de optie van een jongere zo niet de jongste dochter van heer Jan I van 
Heusden, † na 12 mei 1217 en zijn vrouw Aleijdis, † verm. rond 1216/17. Op 5 december 
1216 zien we diens oudste zoon Arnold van Heusden voor het eerst en dan ook nog als 
ridder aangeduid worden. De datum van diens ridderslag is onbekend. Wel bekend is het 
gegeven dat moeder Aleijdis overleden was toen haar zoon Arnold II de ridderwaardigheid al 
bezat.  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/conversations/messages/11021 
 

Als (de latere ridder) Walter Bac uiterlijk 1229 huwde met zijn Heusdense bruid dan zal deze 
bij een gemiddelde huwelijkse leeftijd van 15 jaar uiterlijk 1213/1214 geboren zijn. Zijn 
vrouw zal daardoor waarschijnlijk wel het jongste kind uit het gezin zijn geweest. Omdat we 
evenwel geen hard bewijs hebben voor een huwelijk Bac-van Heusden, zal in het verdere 
vervolg slechts gesproken worden over [van Heusden] zijnde een beredeneerde 
veronderstelling. De naam van de [Heusdense] huwelijkspartner is niet bekend maar als de 
oudste dochter Gertrude van ridder Walter Bac mooi vernoemd is naar zijn eigen moeder, 
kan de ‘jongere’ dochter *Mechtelt+ vernoemd zijn naar haar eigen moeder aangezien ze niet 
vernoemd is naar haar [Heusdense] grootmoeder Aleijdis. Het kan, maar spelen met 
voornamen is giswerk, hoe beredenerend en logisch klinkend dan ook, want [Mechtelt] kan 
ook vernoemd zijn naar tante Machteld van Heinsberg.  
 

 
§ 8. Boemale-Bomale 
In 1301 zien we een Jan genaamd Bac van Boemale genoemd worden als leenman van ridder 
Laurens Volkart voor twee hoeven in Udenhout. Zijn waarschijnlijke zonen  Walter genaamd 
Bac van Bomale en Ghiselbert zien we enkele jaren later in 1309 als borg optreden voor (hun 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/conversations/messages/11021


 6 

neef) Willem van Broechoven. Genoemde Walter blijkt later een gelijknamige zoon Walter jr. 
te hebben die zich vanaf 1322 naar zijn Belgische woonplaats Westerlo noemt. We zien hem 
in 1322 in Tongerlo handelend optreden ten behoeve van de jonkvrouwen Heilewigis en 
Inghelbergis van Tilborch, zussen van abt Hubert (zie Erens dl.III, nr.610 7 januari 1322). In 
1325 wordt hij aangeduid als zaakvoerder van abt Hubert, inzake de eerdere handeling in 
1322 (zie Erens dl.III, nr.645 20 juni 1325).  
 
Als we weten dat de abdij Tongerlo net ten noorden van Westerlo ligt dan was het 
inschakelen door abt Hubert van neef Walter Bac een praktische zet. In 1336 verkocht 
Walter Bac jr. van Westerle zijn goederen in Westilborg die zijn vader voorheen bezat met 
toestemming van zijn moeder, zussen en zwager, aan zijn neef Mathias gend. Bac van Corvel 
(zie Erens dl.III, nr.815 en 816 14 december 1336). Walter Bac jr. van Westerle zal in 1322 en 
1325, als hij als zaakvoerder van de abt optreed, zeker de volwassen leeftijd van 24 hebben 
bezeten. We kunnen hem derhalve een geboortejaar geven van uiterlijk 1298. Hij is niet 
vernoemd naar zijn grootvader Jan gend. Bac van Boemale zodat we een of meer oudere 
broers mogen veronderstellen die wel naar de beide grootvaders vernoemd zijn geweest. 
Zijn vader Walter Bac van Bomale zal denk ik zo ruwweg 1290/1295 gehuwd zijn. Als we de 
generatiebreedte tussen vader Walter en grootvader Jan Bac van Boemale even voor het 
gemak op 25 jaar stellen dan kunnen we het huwelijk van Jan Bac van Boemale voorzichtig 
op 1265/1270 dateren.  

 

Met een Walter als “oudste zoon” lijkt het dat we vader Jan Bac in de stamboom Bac 
gemakkelijk kunnen aanhaken als een jongere zoon van de uit 1234-1244 bekende ridder 
Walter Bac. Met deze mogelijkheid valt ook meteen de overeenkomst in voornaam op 
tussen “kleinzoon” Jan Bac en zijn vermoedelijke “grootvader” Jan I van Heusden. De 
benaming Van Bomale/Boemale is nog onverklaard. Het kan mogelijk een verwijzing zijn 
naar Zaltbommel dat in de 13e eeuw meermalen als Bomele wordt aangeduid maar het kan 
wellicht ook verwijzen naar het Belgische Bomale. 
 
 
§ 9. De gebroeders Bac 
Nu we Jan Bac van Bomale in de stamboom een plaats hebben kunnen geven als zoon van 
ridder Walter Bac en diens Heusdense vrouw, mogen we er van uitgaan dat hij in de 
“Heusdense”oorkonde van 1270 met de 32 verwanten een van de onbenoemde broers van 
Walter Bac zal zijn geweest. Die vaststelling geeft ook meteen een ankerpunt aan broer 
Walter Bac, die we nu een vermeldingsperiode 1244-1270 kunnen toekennen. In de 
oorkonde van 1270 is sprake van Walter genaamd Bac en zijn broers. Dat betekend ook dat 
er naast Walter en Jan Bac nog minstens een, en mogelijk meer, broer(s) aanwezig waren. 
Een van die onbekende broers zou een Arnold Bac (Arnuldus dictus Bach), kanunnik van 
Leuvense Sint Geertrui abdij, kunnen zijn geweest die kunnen zijn geweest die in de 1296 
aan het laatste eind trok in een geschil over de bediening van de kapel te Helvoirt. Hij was 
eind 1315 als investiet nog in functie (zie ONB dl.I, nr.535 20-4-1296 en Erens dl.II, nr.481 4-
12-1315). 
 
Kijken we even naar de stamlijn Bac dan hebben we van vader op zoon op kleinzoon drie 
personen met naam Walter Bac. Van de jongste generatie Walter Bac weten we nu dat hij in 
1270 nog in leven was en meerdere broers had. Omdat hij al in 1244 werd vermeld zouden 
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we mogen veronderstellen dat hij chronologisch gezien gelegenheid genoeg had om de 
stamlijn voort te zetten. Dat maakt een nieuwsgierigheid wakker naar een volgende 
generatie met daarin ongetwijfeld een nieuwe Walter. Feitelijk is het dan niet moeilijk meer 
om te concluderen wie de nieuwe generatie is. Jan Bac van Bomale uit 1301 kan het niet zijn 
want deze was van een generatie die omstreeks de jaren 60/70 huwde. Dit gegeven 
elimineert tevens de in 1301 genoemde broers Herman van Rijt en Arnold Bac. Ook deze 
twee huwden in dezelfde periode. De volgende generatie in de hoofdtak waren Walter Bac 
van Baescot en hoogstwaarschijnlijk zijn broer Godeken Bac. Beiden zijn aan te merken als 
stamvader van nageslacht onder de benaming Van Broechoven.  
 
 
§ 10. De gebroeders van Broechoven 
Rond 1300 was de familie Bac in de Tilburgse wijk Broekhoven gegoed. Uit die periode 
kennen we uit afzonderlijke vermeldingen twee personen Bac die tevens aan de benaming 
Van Broechoven gelinkt kunnen worden. Beide personen zijn gezien hun nageslacht 
generatiegenoten. Het betreft enerzijds een Walter Bac van Baescot en anderzijds een 
Godeken genaamd Bac. De eerstgenoemde bezat in 1309 het oude goed van Broekhoven en 
droeg dat over aan zijn zoon Willem, en de laatstgenoemde was in 1306 in Den Bosch 
betrokken aan de zijde van de Dicbieren in een gewapend conflict met een andere stedelijke 
fractie bekend onder de benaming van de Cnodelingen (ONB dl.I nr.719). Die betrokkenheid 
was niet vreemd, in de bovenstaande reconstructie blijken de Dicbieren zijn stadse neven te 
zijn. 
 
Als er in 1309 sprake is van het oude goed dan moet op Broekhoven rond die tijd al een of 
meer nieuwe hoeven opgericht zijn anders hoef je namelijk niet specifiek er zo de nadruk op 
te leggen. De oorspronkelijke centrale hoeve (het oude goed) was dus in het bezit van een 
Bac-tak. De benaming het oude goed van Broekhoven heeft verder nog een taai leven want 
het werd in 1390 nog gebruikt bij een deling tussen de erfgenamen van een reeds lang 
overleden Willem van Broechoven en diens (vermoedelijk tweede) vrouw jkvr. Heylwigis. 
Het vermoeden bestaat dat genoemde Willem in 1309 bij gelegenheid van zijn (eerste) 
huwelijk het oude goed Broechoven van zijn vader als huwelijksgift heeft meegekregen. Als 
we Willem de leeftijd van 24 toekennen dan zal hij minstens in 1285 geboren zijn. Vader 
Walter Bac van Baescot kunnen we dus een huwelijk rond 1280 toekennen.  
 
Op Broekhoven stonden in 1309 dus al minstens twee hoeven. Waarschijnlijk was de andere 
hoeve in het bezit van de in 1306 genoemde Godeken genaamd Bac. Aan hem kunnen we 
hoogstwaarschijnlijk twee kinderen koppelen die voor verder Van Broechoven-nageslacht 
hebben gezorgd: Godeken (jr) en een heer Tyberius van Broechoven. De eerste huwde in of 
kort voor 1315 met een meisje uit Esch en de tweede, heer Tyberius, was priester en wordt 
in 1319 al genoemd als pastoor van Weelde. Aangezien de minimumleeftijd voor het 
priesterambt 25 jaar was zal Tyberius uiterlijk 1294 geboren zijn. Zijn oudere broer Godeken 
(jr) kunnen we gezien zijn geschatte huwelijksjaar met wat speling een geboortejaar van 
ca.1290 toekennen.  
 
De naam Tyberius voor de tweede zoon is opmerkelijk. Wellicht was zijn moeder een 
dochter van Tyberius van Oisterwijk. Haar voornaam is niet bekend maar omdat we weet 
hebben van twee kleindochters met de naam Engele zou het niet verbazend zijn als deze 
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grootmoeder deze naam heeft gedragen. Derhalve zullen we deze grootmoeder 
hypothetisch [Engele][van Oisterwijk] noemen in een koppeling van twee hypothetische 
aannamen. Het huwelijk van Godeken genaamd Bac en zijn [Engele] kunnen we nu op eind 
jaren tachtig dateren.  
 
Het voorgaande maakt duidelijk dat we in Walter Bac van Baescot en Godeken Bac 
hoogstwaarschijnlijk twee broers mogen zien, zonen van Walter Bac (vermeld 1244-1270). 
Hoewel feitelijk bewijs ontbreekt mogen we deze (oudste) zoon Walter, gezien zijn 
nageslacht van Broechoven, betitelen als Walter Bac [van Broechoven]. 
 
 
§ 11. Bac van Westilborch 
Nu de stamlijn van de hoofdtak van de familie Bac is vastgesteld hebben we nog de in 1301 
genoemde twee broers Herman van Rijt en Arnold Bac om deze in de stamboom een plaats 
te geven. In de vorige Bac-notitie hebben we geconstateerd dat in 1301 zeker drie Bac 
takken te onderscheiden vielen: 1. Boemale; 2. Westilborch; 3. Baescot. De onderlinge 
verwantschap tussen Baescot en Boemale is in het voorgaande besproken en 
gereconstrueerd.  Op basis van de volgorde in de getuigenlijst werd in mijn eerste Bac-
notitie gegist dat de tak Baescot jonger was dan die van Westilborch en dat Herman van Rijt 
ouder was dan broer Arnold Bac. Over het hoofd gezien, en daardoor niet genoemd, was de 
mogelijkheid dat de volgorde ook bepaald kon worden door een verschil in generatie. Dat 
recht gesteld hebbende kunnen we nu voortgaan. 
 
Hoewel beide broers zelf niet als zodanig werden aangeduid mag men hen in de stamboom 
Bac, gezien de regelmatige benaming van hun nageslacht, de toenaam van Westilborch 
toekennen. Aan de oudste broer Herman, gehuwd ca.1270, kunnen drie zonen toebedeeld 
worden: Giselbert Bac van Westilborch, Walter Bac en Henric Bac, die we samen in een 
schepenakte uit 1310 tegenkomen (ONB dl.1 nr.823). Van broer Arnold Bac, gehuwd 
ca.1275, weten we dat hij getrouwd was met een Aleijd van den Woude bij wie hij een groot 
aantal kinderen had: Jan (waarschijnlijk), Giselbert, Hubert, Arnold genaamd Berthout, 
Aleijd, Margareta, Heilwig, Engelberga, en Gudula. 
 
Omdat de kinderen van beide broers zich als Van Westilburg laten aanduiden lijkt het er 
sterk op dat het bezit van hun vader hoofdzakelijk gelegen was in wat we nu kennen als 
Tilburg. In het begin van de 13e eeuw strekte het toenmalige gebied Tilburg zich oostwaarts 
uit tot en met Oisterwijk, vandaar het onderscheid West-Tilburg (Tilburg) en ‘Oost-Tilburg’ 
(Oisterwijk). In die zin mogen we de vader van Herman van Rijt en Arnold Bac bestempelen 
als stamvader van de Bac-tak Van Westilborch. Beide broers mogen daardoor niet gezien 
worden als jongere zonen van ridder Walter Bac van Olen uit wellicht een tweede huwelijk, 
maar als nakomelingen van een nieuwe tak Bac beginnend bij hun eigen vader. De enigste 
bekende en beschikbare mannelijke Bac-telg in die tijd is Arnold Bac uit 1243-1248 zodat we 
in hem de stamvader van de Bac’s van Westilborch mogen zien. Het zou kunnen dat Arnold 
Bac een van de jongere kinderen (beter gezegd in leven gebleven zonen) was van zijn 
ouders. Omdat hij zich pas in de jaren veertig laat zien zou hij goed pas in die periode 
kunnen zijn gehuwd. Dit geeft chronologisch gezien geen enkel probleem. Arnold Bac kan 
gemakkelijk (evenals zijn zonen Herman en Arnold) eerder gehuwd zijn als de eerder 
aangegeven schattingen. 
 



 9 

 
 

§ 12. Samenvatting II 
 
Walter Bac (van Olen 1248), † vóór 1234. 
X 1201/1204 Gertrudis, vóór 6 april 1248. 
Kinderen: 

1. Walter Bac, geboren uiterlijk 1205, ridder 1234, vermeld 1234-1244, 
huwde 1228/29 (voor augustus 1229) met  
N.N. *van Heusden+ † vóór 27 mei 1244, verm. dtr. van *Jan I van Heusden en Aleijdis]. 
Kinderen:  

a. Walter Bac [van Broechoven] (vermeld 1244-1270), geboren vóór 27 mei 
1230, huwde ca.1255 N.N. 
Kinderen: 
1. Walter Bac van Baescot, † na 1317, vermeld 1301-1317. 

Huwde ca.1280 N.N. 
Kinderen: 

a. Willem Bac van Broechoven genaamd Gruyter, huwde (1) ca.1309. 
 

2. Godeken Bac [van Broechoven+, † na 1306. 
Huwde 1285/90 [Engele][van Oisterwijk] 
Kinderen: 

a. Godeken van Broechoven, huwde in/voor 1315. 
b. Tyberius van Broechoven, priester en investiet van Weelde 1219->. 

 
b.  Gertrude Bac (vermeld 1244), geboren vóór 27 mei 1232 (ca.1229-1232). 
c. [Mechtelt] Bac, huwde ca.1250 Jan Jan Dicbier uit Den Bosch. 
d. Jan Bac van Bomale (vermeld 1270-1301), huwde ca.1265 N.N. 

Kinderen: 
1. Walter Bac van Bomale (vermeld 1309). 
2. Ghiselbert Bac van Bomale (vermeld 1309). 
 

e. (Mogelijk) Arnold Bac (vermeld 1270 en 1296-1315 als investiet van Helvoirt) 
f. Overige erfgenamen (inclusief voorgaande [Mechtelt], Jan en Arnold), 

waarschijnlijk in 1244 nog minderjarige kinderen, geboren na 27 mei 1230. 
 

2. Arnold Bac [van Westilborch], vermeld 1243-1248.  
Huwde ca.1243 N.N. 
Kinderen: 
a. Herman van Rijt [van Westilborch], vermeld 1301, huwde ca.1270. 
b. Arnold Bac [van Westilborch], vermeld 1301, huwde ca.1275. 
 


